
PLANO DE AÇÃO

Equipe Pedagógica

I   DADOS 

Estabelecimento: Escola Estadual José Ribas Vidal – Ensino Fundamental

Município: Campo Largo

Núcleo: Área Metropolitana - Sul

Pedagogas: Cristiane Rodrigues de Jesus e Daiane Kaciéle Segatto

Ano: 2008

II OBJETIVOS GERAIS

• Promover uma educação pública de qualidade, baseada nos princípios e 
ações da Gestão Democrática e da participação coletiva.

• Proporcionar  uma convivência  harmoniosa entre todos os segmentos da 
comunidade escolar  através de ações pautadas no diálogo,  valorização, 
respeito e justiça.

• Desenvolver  projetos  que promovam a interação escola-comunidade,  de 
forma  a  ampliar  os  espaços  de  participação,  de  democratização  das 
relações,  de  acesso  ao  saber  e  de  melhoria  das  condições  de  vida  da 
população.

• Promover a construção de estratégias pedagógicas de superação de todas 
as formas de discriminação, preconceito e exclusão social e de ampliação 
do compromisso ético-político com todos as categorias e classes sociais; 

III AÇÕES E RESPONSÁVEIS

1) Reuniões de planejamento com a Direção:  com o objetivo de planejar 
reuniões pedagógicas, eventos e repasse de informações. 

      Freqüência: semanal. 
      Responsáveis: Direção e Equipe Pedagógica

2) Reuniões Pedagógicas com os professores: com o objetivo de prevenir 
e buscar alternativas contra problemas com turmas e/ou alunos de ordem 
pedagógica ou comportamental.  Também tem como objetivo acompanhar a 
escrituração do livro registro do professor, plano de trabalho docente, bem 
como proporcionar subsídios para o seu planejamento.

      Freqüência: Reuniões individuais – quinzenalmente. Reuniões coletivas: 
bimestralmente. 



      Responsáveis: Direção e Equipe Pedagógica

3) Reuniões  com  os  pais:  serão  efetuadas  de  duas  formas:  coletiva  e 
individual.  Têm como objetivos proporcionar um maior conhecimento das 
normas e regras que regem nossa escola; a correta utilização da agenda e 
a  importância  do  visto  e  assinatura  dos  pais;  explicação  de  como será 
efetuada a entrega de boletins;  entrega de uma ficha de atualização de 
dados,  explanação da importância das reuniões individuais e abertura da 
escola para esclarecimento de dúvidas. As reuniões individuais têm como 
objetivo informar os pais sobre o rendimento e o comportamento dos seus 
filhos. 
Freqüência :  Reunião  Coletiva  – no  início  do  ano.  Reunião  individual  – 
sempre que se fizer necessário, por solicitação dos professores ou após 10 
ocorrências. Responsáveis: Direção e Equipe Pedagógica

4) Reuniões com alunos:  com o objetivo de promover maior  prevenção e 
solução  de  conflitos.  Serão  efetuadas  de  duas  formas:  Inicial  –  com o 
objetivo  de  apresentar-se  aos  alunos,  bem  como  apresentar  e  discutir 
regras e procedimentos, dicas de utilização da agenda, dicas para alunos 
de  5a série.  Convivência:  escolher  representantes  de  turma;  dicas  para 
alunos de 5a série; trabalhar atitudes para uma melhor convivência entre o 
grupo, bem como reflexão de alguma problemática vivenciada pela turma 
(falta de respeito com os colegas, não saber ouvir, namoro/ficar na escola, 
etc.).  A  metodologia  utilizada  será  a  partir  de  análise  de  músicas  e 
dinâmicas.
Freqüência : Reunião Inicial – no início do ano. Reuniões de convivência – 
sempre que se fizer necessário, por solicitação dos professores ou após 
ocorrências.  O  horário  utilizado  será  alguma  aula  vaga  da  turma. 
Responsáveis: Equipe Pedagógica e Professores

5) Eleição  de  representante  de  turma e  Professor  Conselheiro:  com o 
objetivo  de  promover  a  representatividade  do  alunado,  além  de 
proporcionar a colaboração entre representante-professor e representante-
equipe  pedagógica.  Para  tanto,  os  alunos  farão  a  escolha  de  seu 
representante mediante uma lista de alunos indicados pelos professores. 
Perfil  do  representante:  responsável,  estudioso,  justo,  amigo,  não  se 
envolve em confusão, respeita os colegas e professores. Funções: manter 
a  agenda  da  sala  em dia,  registrar  ocorrências  da  turma  e  colegas  (à 
pedido do professor), registrar freqüência diariamente, atender solicitações 
dos professores, equipe pedagógica e direção. Registrar aulas marcantes 
em ficha/caderno própria. 

      Responsáveis: Equipe Pedagógica e Professores

6) Documentação  administrativo-pedagógica:  com  o  objetivo  de  obter 
maior controle das ações dos alunos, faz-se necessário registra-las. Assim, 
serão utilizados os seguintes documentos com suas respectivas funções:
  Agenda da sala: tem a função de registrar os trabalhos e avaliações dos 
alunos,  a  fim  de  que  os  faltosos  ou  distraídos  sejam  informados  das 



avaliações que por ventura não tenham anotado. Também se constitui de 
uma arma do professor contra alunos de má fé. Deve ser registrada pelo 
professor. Responsáveis: Professores e representante de turma.
 Agenda do aluno:  onde serão registradas a frequência  diária,  atrasos, 
tarefas  a  serem efetuadas  e  ocorrências  do  aluno  (espaços  de  registro 
diferenciados para professores e equipe pedagógica). Após 3 bilhetes dos 
professores ou pela gravidade da ocorrência, o aluno será encaminhado à 
equipe  pedagógica  para  advertência  oral  e  registro  em ata,  bem como 
solicitação  da  presença  dos  pais.  Responsáveis: Professores  e  Equipe 
Pedagógica.
  Registro de freqüência  e  faltas: ficha  mensal,  onde  o  representante 
completa com a freqüência dos alunos, a fim de que a equipe pedagógica 
realize  as intervenções e encaminhamentos  para  com alunos faltosos  e 
atrasados. Responsáveis: Representante de turma e Equipe Pedagógica
  Registro de reunião com pais: livro ata onde serão registrados a pauta 
da  reunião  e  os  encaminhamentos  decididos  pela  escola  e  pais. 
Responsável: Equipe Pedagógica

7) Destaque das melhores aulas: elaboração de uma carta com as melhores 
aulas  dadas  pelo  professor,  a  partir  de  dados  repassados  pelos 
representantes  de  turma,  coletados  ao  final  de  cada  bimestre. 
Responsáveis: Representante de turma e Equipe Pedagógica

8) Destaque para os melhores alunos do Bimestre/ Semestre: elaboração 
de uma carta parabenizando pelo comportamento e notas, com destaque 
no mural da escola. Responsáveis: Direção e Equipe Pedagógica

9) Elaboração de pasta de estudos e idéias:  local  onde serão colocados 
textos  e  idéias  práticas  para  cada  disciplina,  de  livre  acesso  dos 
professores.  Alimentação  coletiva  e  quinzenal.  Responsáveis: Equipe 
Pedagógica e professores.

10)Projetos Permanentes  e  Específicos:  proporcionar  aos  alunos  contato 
com  temas  relevantes  à  escola,  bem  como  a  participação  de  projetos 
específicos  da  SEED  (FERA e  COM  CIÊNCIA).  Os  projetos  propostos 
serão  elaborados  com  a  colaboração  dos  professores.  Projetos 
permanentes  da  escola:  Projeto  de  Leitura,  Projeto  História  e  Cultura 
Africana e Afro -Brasileira, Projeto Educação Fiscal. Responsáveis: Direção, 
Equipe Pedagógica e professores

11) Palestras  para  pais  e alunos:   com o objetivo  de  combater  a  evasão 
escolar e outros problemas enfrentados no dia a dia, e proporcionar maior 
orientação para os pais. Temas: 5a série – Orientação: normas da escola e 
dicas para enfrentar as mudanças da 5a série e Drogas, cuidados com o 
livro  didático.  6a  série  –  Sexualidade  e  Drogas,  cuidados  com  o  livro 
didático . 7a e 8a séries- Orientação Sexual e Drogas, cuidados com o livro 
didático. Temas para pais: Drogas e adolescentes, Orientação Sexual para 
os  filhos,  Educação  –  tarefa  dos  pais  (Conselho  Tutelar),  Violência 



Doméstica  (Projeto  Municipal  Sentinela),  dentre  outros.  Responsáveis: 
Direção, Equipe Pedagógica e professores.

IV CRONOGRAMA

Mês Proposta de trabalho Data

Janeiro
Planejamento da Capacitação de Fevereiro de 2008 31/01

Fevereiro

Reunião com alunos: regras da escola, 
cuidados com o livro didático.

Reunião com pais: como impor limites aos filhos, normas da 
escola e entrega do livro didático.

Reunião Pedagógica com os professores: PPP, Normas e 
Sanções, Preenchimento do livro registro e Plano de trabalho 
docente.

14 e 15/02

29/02

durante a hora-
atividade

Março
Início do Projeto Permanente de Leitura

Eleição de Representante de Turma e Professor  Conselheiro

Reunião de representantes de Turma

03/04

semana de 03 a 07 
de março

10/03

Abril

Pré Conselho de Classe com Funcionários

Pré Conselho de Classe com Representantes de Turma

Pré Conselho de Classe com Professores

Conselho de Classe

25/04

28/ 04

de 22/04 a 28/04

30/ 04

Maio

Início do  Projeto História e Cultura Africana e Afro -Brasileira

Reunião com mães:
homenagens e entrega de boletins.

Reunião Pedagógica Bimestral: Planejamento e Avaliação

Homenagem aos melhores alunos do 1o Bimestre

05/05

10/05

10/05

12/05

Junho Reunião com alunos: Palestra sobre drogas, Sexualidade, 
Violência Doméstica (com profissionais de projetos 
municipais)

18/06

Julho
Pré Conselho de Classe com Funcionários

Pré Conselho de Classe com alunos

Pré Conselho de Classe com Professores

03/07

04/07

de 01 a 08/07



Conselho de Classe

Festa Julina Interna
10/07

11/07

Agosto

Reunião de pais:
Palestra Violência Doméstica e entrega de boletins.

Reunião Pedagógica Bimestral: 

Homenagem aos melhores alunos do 2o Bimestre

Semana Cultural

02/08

02/08

04/08

25/08 a 29/08

Setembro

Início do Projeto Educação Fiscal

Pré Conselho de Classe com Funcionários

Pré Conselho de Classe com alunos

Pré Conselho de Classe com Professores

Eleição do Grêmio – Gestão 2008/2009

01/09

29/09

30/09

29/09 a 02/10

30/09

Outubro Conselho de Classe

Entrega de boletins (reunião individual com pais de alunos 
com maiores dificuldades) 

03/10

de 06/10 a 10/10

Novembro

Apresentação final do Projeto História e Cultura Africana e 
Afro -Brasileira

Reunião Pedagógica : Indisciplina

20/11

29/11

Dezembro
Pré Conselho de Classe com Funcionários

Pré Conselho de Classe com alunos e Rep. de Turma

Pré Conselho de Classe com Professores

Conselho de Classe

16/12

15/12

08 a 12/12

17/12

V AVALIAÇÃO

A  avaliação do presente plano se dará de forma continuada, sendo alterado no 
decorrer do processo conforme diálogo com direção, equipe docente e discente.

Campo Largo, 07 de fevereiro de 2008.

Cristiane Rodrigues de Jesus

Daiane Kaciéle Segatto
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